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ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.م.دَلطيفَتايهَحسونَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 12:15:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.َد.َسعادَهاديَحسنَالطائيَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 22:15:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ا.دَرياضَعبدَالحسينَراضيَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 24:15:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ا.َم.َدَنعيمَعودةَصفرَالزيديَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 27:15:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ا.م.دَهبهَحازمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 45:15:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.دَفرقانَعالءَالدينَبدرَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 16:16:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 د.حيدرَعقيلَعبدَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 55:16:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

االستاذَالمساعدَالدكتورَمهندَعاشورََالباحث:

 شناوة

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 00:17:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.مَدعاءَحسامَعباسَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 15:17:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.د.َوليدَعبودَمحمدَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 31:17:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.د.َوالءَصادقَعبدعليَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 35:17:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.ياسمينَياسينَصالحَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 52:17:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.مَرعدَسالمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 00:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 احمدَرحيمَعيدان/َطالبَبكالوريوسَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 02:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.َمَوجدانَناصرَحسينَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 11:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ا.م.دَعمادطارقَتوفيقَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 19:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.م.َد.َماجدةَحسوَمنصورَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 25:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 احمدَحاكمَسلطان/باحثَآثارَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/0212 39:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 دياناَعكابَحمو/طالبةَماجستيرَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 00:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 حوراءَفايزَساجتَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 08:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.د.َمحمدَسيابَمحانَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 15:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.د.َنبيلَخالدَشيتَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 16:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 احمدَحاكمَسلطانَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 44:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ا.د.عمادَجاسمَحسنَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 46:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.اسراءَعبدَالسالمَمصطفىَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 57:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.مَصفاَمقدادَعبدالجليلَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 32:21:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 اوسَصالحَعبدَالمهديَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 43:21:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.مَعبيرَاحمدَجاسمَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 59:21:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 غسانَمردانَحجيَخضر/مدرسَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 14:22:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ميسَفوزيَجهادَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 25:22:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 د.جاسمَشهدَوهدَالجبوريَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 51:24:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 استاذَمساعدَدكتورَبشرىَجعفرَاحمدَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 39:29:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 سجىَفرحانَحمدَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 03:32:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 نقبَآثارَ/عليَثامرَالجنابيمَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 34:33:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.د.ثامرَنعمانَمصطافَالحكيمَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 17:34:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 حسينَحسنَالعنزيَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 32:36:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 الطالبةَ/َهديلَميريَجمعةَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 52:36:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

زهراءَعبدَالحميدَعطية/طالبةََالباحث:

 بكالوريويس

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 19:37:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.دَابتهاجَسماعَعليَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 00:38:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.َوسنَعبدَالمطلبَحسنَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 10:40:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 رياَنصيفَجاسمَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 43:40:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 مساعدَدكتورَمههندَعاشورَشناوةَاستاذَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 43:40:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 ا.َد.َعبدالرحمنَيونسَعبدالرحمنَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 03:41:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.م.دَحيدرَجبارَدفترَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 54:43:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 أ.َم.َدَلطيفَتايهَحسونَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/16/2021 46:44:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.د.َهيثمَاحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
     ))مدينةَالمقطعَاألولَفيَضوءَنتائجَالتنقيباتَااللمانية((

 علىَمنصة 61/21/1202  خميسالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    
Zoom meetingsَ 

 

 م.مَشيماءَيوسفَعيسىَالباحث:

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 


